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Mesleki Yeterlilik Kurumu

ve 

Faaliyet Alanları 

İsim-Soyisim

Unvan

Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı
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Mesleki Yeterlilik Kurumu
07.10.2006 tarihli 26312 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

5544 sayılı MYK Kanunu ile kurulmuştur.

“Ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak,

teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını

belirlemek; denetim, ölçme, değerlendirme ve

belgelendirmeye ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli

ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek” üzere

kurulmuştur. 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesi’nin 237.maddesi ile Kurumumuzun amaç ve

kapsamında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili

kuruluşudur.

MYK; kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe

sahip, özel bütçeli bir kamu kurumudur.

 

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili kuruluşudur ve 
mali özerkliğe sahiptir. Kurumun kuruluş amacı ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve 
işletmektir.  Ulusal yeterlilik sisteminin bileşenleri UMS, UY, ölçme, değerlendirme ve 
belgelendirme faaliyetleri ile Türkiye Yeterlilik Çerçevesidir.  
UMS ve UY’ler iş dünyasının aktörleri ile işbirliği içerisinde belirlenir, söz konusu UMS ve 
UY’leri hazırlayacak sosyal tarafların belirlenmesi ve hazırlama süreçlerinde gerekli teknik 
desteğin verilmesinin yanı sıra ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini 
yürütecek kuruluşların denetlenmesi, yetkilendirilmesi ve izlenmesi ile TYÇ’ye ilişkin 
faaliyetlerin yürütülmesinin Kurumun asli faaliyetleri arasındadır.  
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4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 240. 

maddesine göre;

a)  Ulusal meslekî yeterlilik sistemi ile ilgili yıllık gelişme planlarını 

hazırlamak, geliştirmek, uygulamasını yapmak veya yaptırmak, 

denetlemek ve bunlara ilişkin düzenlemeleri yapmak.

b)  Standartları belirlenecek meslekleri belirlemek ve bu 

standartları hazırlayacak kurum ve kuruluşları tespit etmek.

c)  4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tâbi 

teknik ve meslekî eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında 

ulusal meslek standartlarına uygun eğitim ve öğretimin 

yapılabilmesi için Yükseköğretim Kurulu ile; orta öğretim 

düzeyindeki meslekî ve teknik eğitim veren öğretim kurumlarında 

ulusal meslek standartlarına uygun eğitim ve öğretimin 

yapılabilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yapmak.

d)  Ulusal meslek standartlarını temel alarak teknik ve meslekî 

alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek.

e)  Ulusal meslekî yeterlilikler alanındaki eğitim ve öğretim 

kurumlarını ve programlarını akredite edecek kurumları 

belirlemek.

 

 

5544 sayılı kanun ile kurulan Kurumumuzun ana faaliyetlerine ilişkin maddeleri 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeniden düzenlenmiştir.  
4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 237-260. Maddeleri Kurumumuz görev ve 
yetkileri ile çalışma usullerini belirlemektedir.  
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f) Sınav ve belgelendirme sistemi kapsamında yeterliliği 

belgelendirecek yetkilendirilmiş kurumları belirlemek ve 

sınavlarda başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak.

g) Türkiye'de çalışmak isteyen yabancıların sahip oldukları 

meslekî yeterlilik sertifikalarının doğruluğunu belirlemek.

ğ) Ulusal meslekî yeterlilik standartlarını dünyadaki ve 

teknolojideki gelişmelere uygun olarak geliştirmek, yeterlilik 

standartlarını yükseltmek ve uluslararası alanda tanınmalarını 

sağlamak.

h) Meslekî alan ve sektörler arasındaki yatay ve dikey geçişler 

için gerekli yeterliliklerin belirlenmesini sağlamak.

ı) Diğer ülkelerdeki benzer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

hizmet satın almak, projeler geliştirmek ve uygulamak, eğitim, 

araştırma, konferans, seminer ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

i) Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek ve teşvik etmek.

j) Faaliyet alanına giren sair her türlü çalışmayı yapmak
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Genel kurulda ve yönetim kurulunda kamu ve iş dünyasının eşit temsil edildiği bir kamu 
kurumu olan Kurumumuz bu özelliği ile bir ilktir.  
Genel kurul Kurum icraatlarını yürütmek üzere Yönetim Kurulunu seçmektedir.  
Yönetim Kurulu üyeleri içerisinden bir başkan seçilir.  
Kurumumuzda iki başkan yardımcısı bulunmaktadır,  daire başkanlıkları iki başkan 
yardımcısına bağlıdır.   
Denetim Dairesi Başkanlığı ve Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığının iki farklı başkan 
yardımcılığına bağlanma sebebi olası çıkar çatışmalarını engellemektir.  
Sektör komitelerinin sektörel olarak oluşturulan ve UMS ile UY’lerin doğrulanması 
süreçlerinde etkin rol oynayan yapılardır. 
TYÇ Kurulunun TYÇ ile ilgili tüm teknik çalışmalarını yürütmek ve TYÇ Koordinasyon Kuruluna 
sunmakla görevlidir.   
TYÇ koordinasyon kurulu ise TYÇ ile ilgili tüm konularda üst düzey karar alma merciidir ve 
MEB, YÖK ve MYK’nın en üst düzey yöneticileri tarafından temsil edilmektedir. 
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MYK Yönetim 
Kurulu

Millî Eğitim 
Bakanlığı

Yükseköğretim 
Kurulu

İşçi Sendikaları

İşveren Sendikaları

Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı

Meslek Kuruluşları

Bakanlıklar

Kamu Kurumları

Meslek 
Kuruluşları

İşçi Sendikaları

İşveren 
Sendikaları

Sivil Toplum 
Kuruluşları

İŞVERE
N

KAMU

MYK Genel 
Kurulu

İŞÇİ

 

 

Genel kurulda kamu ve sektör temsilcileri eşit temsil edilir, her yıl ekim ayında olağan genel 
kurul yapılır ve yılık değerlendirme ile gelecek döneme ilişkin planların görüşülür, 3 yılda bir 
seçimli genel kurul yapılarak yönetim kurulu seçilir. İşçi sendikaları 3 konfederasyon 
tarafından, işveren sendikalarının TİSK tarafından temsil edilmektedir. Meslek kuruluşu olarak 
TOBB ve TESK’in yanı sıra birliklerinde (Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Seyahat 
Acenteleri Birliği vb.) temsil edildiği bir yapıdır. 
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Ulusal 
Yeterlilik 
Sistemi

Ulusal Meslek 
Standartlarının
Hazırlanması

Ulusal 
Yeterliliklerin 
Hazırlanması

Ölçme, 
Değerlendirme 

ve 
Belgelendirme

Eğitim
Akreditasyonu

Türkiye  
Yeterlilikler

Çerçevesi

Ebelik

Hemşirelik

Diş 

Hekimliği

Tabiplik

Eczacılık

Mimarlık

Veterinerlik

Mühendislik

En az lisans düzeyinde 

öğrenim gerektiren ve 

mesleğe giriş şartları 

kanunla düzenlenmiş 

meslekler 

MYK Kanunu Kapsamı 

Dışındaki Meslekler

Ulusal Yeterlilik Sistemi

 

 

Ulusal yeterlilik sistemi UMS ve UY hazırlama, UY’lere dayalı ölçme, değerlendirme ve 
belgelendirme faaliyetlerini yürütme, UY’lere uygun eğitim programlarının akreditasyonu ile 
TYÇ’nin uygulanması bileşenlerinden oluşmaktadır. Kanunda sayılan meslekler ile en az lisans 
düzeyinde eğitim veren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş mesleklerin (noterlik 
vb.) Kurumumuz kapsamı dışındadır.  
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Ulusal Yeterlilik Sisteminin Önemi
• Eğitim-istihdam arasındaki ilişkinin güçlenmesi

• Eğitim ve öğretimde kalite güvencesi

• Ayrımcılığa yol açmayan, ilgililerin erişimine açık bir sistem

• İlgili tüm tarafların temsili

• Yatay ve dikey geçişler

• Güven veren ölçme, değerlendirme ve belgelendirme sistemi

• Hayat boyu öğrenmenin desteklenmesi

• Önceki öğrenmelerin tanınması

• Ulusal/Uluslararası platformda tanınırlık

 

 

Ulusal yeterlilik sisteminin en temel faydası iş dünyası ile eğitim dünyası arasında bir köprü 
olmasıdır. İş dünyasının aktörleri tarafından hazırlanan UMS’ler eğitimde kullanılarak iş 
dünyasının ihtiyaç duyduğu kalifiye insan gücünün yetiştirilmesine katkı sağladımaktadır. 
Ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerinde eğitim şartı aranmayarak (istisna olan 
meslekler olduğu belirtilmeli) önceki öğrenmelerin tanınmasını sağlamada önemli bir rol 
üstlenilmektedir. 
İş dünyasının hem işçi hem de işveren düzeyinde temsil edildiği, kamu – eğitim ve iş 
dünyasının bir araya getirilerek uzlaşı ortamında faaliyetlerin yürütüldüğü bir kamu 
kurumudur. 
Mesleğini icra eden kişilere daha ileri seviyeye ilerleme (dikey) ya da benzer niteliklere sahip 
farklı mesleklere yönelme (yatay) imkanı sağlamaktadır. 
Kalite güvencesi sağlanmış ve prestijli bir belgelendirme sistemine sahiptir. 
 
 

  



Slayt 9 

 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi

 

 

Farklı yaklaşımlarla hazırlanmış olan yeterlilikleri, bütünleşik bir çerçeve içerisine dâhil etme 
ve tek bir yapı oluşturma hedefi, TYÇ tasarımının çıkış noktasıdır. 
  
TYÇ sekiz seviyeden oluşan bir yapıda tasarlanmıştır. TYÇ'de her seviye, söz konusu seviyedeki 
yeterliliklerin sahip olduğu ortak öğrenme kazanımlarına göre tanımlanmıştır. Her seviyeyi 
bilgi, beceri ve yetkinlikler açısından tanımlayan öğrenme kazanımlarına ilişkin tanımlar dizisi, 
seviye tanımlayıcısı olarak adlandırılmakta ve seviye tanımlayıcıları, ilgili seviyeye ilişkin 
öğrenme kazanımlarını tanımlamak, yeterliliklerin ait olduğu seviyeyi belirlemek ve TYÇ’yi 
uluslararası/bölgesel yeterlilik çerçevelerine referanslamak için kullanılan araçtır. 
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Ulusal 
Meslek 

Standartları 
(UMS)

www.myk.gov.tr/ums
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Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli 
bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren 

asgari normlardır.

UMS

Bilgi

Beceri

Tavır ve 
tutumlar

 

 

Ulusal meslek standartlarının bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, 
tavır ve tutumları gösteren bir asgari norm olduğu, mesleğin icrasının yanı sıra mesleğe ilişkin 
mevzuat, çalışma ortamı, ISCO sınıflandırması gibi bilgilerinde yer aldığı teknik bir 
dokümandır.  
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İlgili kuruluş tarafından UMS 

hazırlama başvurusunun 

MYK’ye yapılması

Başvurunun MYK tarafından 

değerlendirilmesi

Başvuru sahibi kuruluşun UMS 

hazırlamak üzere MYK Yönetim 

Kurulu tarafından 

görevlendirilmesi

(Kuruluşla protokol yapılması)

Görevlendirilen kuruluşun UMS 

hazırlama yöntemlerine ilişkin 

MYK tarafından 

bilgilendirilmesi 

Görevlendirilen kuruluş 

tarafından iş analizi yöntemi 

kullanılarak taslak UMS’nin

hazırlanması

UMS Formatı

•Meslek Tanıtımı

•Meslek Profili

Hazırlanan UMS taslağının 1 ay 

süreyle  ilgili tarafların görüşüne 

sunulması

Gelen görüşlerin 

değerlendirilmesi ve taslağa 

yansıtılması

UMS taslağının geçerli kılınması 

amacıyla ilgili MYK Sektör 

Komitesine sunulması

Taslağın MYK Yönetim Kurulu 

onayına sunulması

Onaylanan taslağın Resmî 

Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmesi 
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Güncel UMS Sayıları*
UMS Hazırlama İş Birliği Protokolü Sayısı 162

Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UMS Sayısı (Resmî 

Gazete'de yayımlananlar dahil)
935

Resmî Gazete’de Yayımlanan UMS Sayısı 829

Yürürlükten Kaldırılarak İptal Edilen UMS Sayısı 26

Güncellenen UMS Sayısı 246

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yayımlanan UMS Sayısı 559

*03.10.2019 tarihli verilerdir.

 

 

UMS’ler çağın gerekliliklerine uygun olarak en geç 5 yılda bir gözden geçirilip 
güncellenmektedir. 
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Kapak 
Sayfası

 

 

Yandaki örnek UMS üzerinden ifadeler yazılmıştır. 
  
İnceleyeceğimiz ulusal meslek standardı yani UMS Posta ve Kargo Teslim Elemanı ulusal 
meslek standardıdır. Görmüş olduğunuz sayfa kapak sayfası olup mesleğin adı, seviyesi, kodu, 
onay tarihi hakkında bilgiler içermektedir. 
Söz konusu bu meslek TYÇ’de Seviye 4 olarak tanımlanmıştır. Seviye tanımlayıcılardan seviye 
4 bir yeterliliğin tanımına bakıldığında seviye 4 bir mesleği icra eden kişinin bir iş veya 
öğrenme alanına ait orta düzeyde kuramsal ve işlemsel, orta düzeyin üzerinde olgusal bilgiye 
sahip olduğunu; bir iş veya öğrenme alanına özgü iş ve işlemleri yerine getirmek ve sorunlara 
çözüm üretmek amacıyla bilişsel ve uygulamalı becerilere sahip olduğunu görüyoruz. Yetkinlik 
olarak ise bu seviyede bir mesleği icra eden kişinin  
Öngörülebilir, ancak değişime açık ortamlarda, görevleri tamamlamak için tam sorumluluk 
alma  
Başkalarının yürüttüğü sıradan görevlerin gözetimini yapma, bu görevlerin 
değerlendirilmesinde ve iyileştirilmesinde sınırlı sorumluluk alma  
Hayat boyu öğrenme yaklaşımı kapsamında öğrenme ihtiyaçlarını karşılama ve rehberlik 
eşliğinde ileriye yönelik öğrenme hedeflerini belirleme  
Bir iş veya öğrenme alanındaki bilgi, beceri, tutum ve davranışlar ile etik meseleler ve 
toplumsal sorunların ilişkisi konusunda farkındalığa sahip olma özellikleri olduğu kabul 
edilmektedir. 
20UMS0748-4 kodu bize UMS’nin 2020 yılı içerisinde yayımlanan 4.seviyede hazırlanmış 748. 
UMS olduğunu göstermektedir. 
15.03.2020 tarihli ve 31069 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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Künye 
Bölümü

 

 

Standardın künye bölümünde standardın adı, seviyesi, kodu, standardı hazırlayan kuruluş, 
doğrulayan sektör komitesi, MYK YK onay tarihi ve kararı, resmi gazete yayım tarihi ile 
revizyon numarasına yer verilmektedir. 
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Terimler, 
Simgeler ve 
Kısaltmalar

 

 

Standartta kullanılan terim, simge ve kısaltmalar açıklanmıştır.  
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Giriş

 

 

Standardın hazırlanma sürecine ilişkin bilgi veren bölümdür. 
 
 
 

  



Slayt 18 

 

Meslek 
Tanımı

 

 

Meslek tanımı bölümünde mesleğin tanımının yanı sıra ISCO’da karşılık gelen kod 
numarasının açıklamasına yer verilmektedir. İlerleyen süreçlerde SGK, İŞKUR gibi işbirliği 
içerisinde olduğumuz kurumlarda ortal bir dil kullanılmasında söz konusu kod önem 
kazanacaktır. 
Mesleğin icrası için bilgi sahibi olunması gereken mevzuata “mesleğe yönelik düzenlemeler” 
bölümünde yer verilmektedir. 
Söz konusu mesleğin nasıl bir çalışma ortamında icra edileceği ve çalışma ortamının 
koşullarına da bu bölümde yer verilmektedir. 
Mesleğin tanımı yapılan bu bölüm sayesinde farklı unvanlarda benzer işlerde çalışan kişiler 
görevlerinin söz konusu standardın kapsamında yer alıp almadığı konusunda bilgi sahibi 
olabilmektedir. 
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Meslek 
Profili

 

 

Meslek profili bölümü sayesinde mesleğin icrasında uygulanacak adımlar hakkında detaylı 
bilgi sahibi olunabilmektedir. Bu bölüm UMS’den UY hazırlama süecinde de anahtar rol 
üstlenmektedir. Birimlerin ve öğrenme kazanımları ile başarım ölçütlerinin belirlenmesi 
aşamasında bu bölümden destek alınmaktadır.  
Görevler yeterlilik birimi, işlemler öğrenme çıktısı, başarım ölçütleri ile başarım ölçütü olarak 
ulusal yeterliliklerde karşımıza çıkmaktadır. Birkaç görev birleştirilerek de birim elde edilmesi 
mümkündür.  
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Kullanılan 
Araç Gereç ve 
Ekipmanlar

Tutum ve 
Davranışlar

 

 

Kullanılan araç, gereç ve ekipman bölümü yapılacak sınavlarda sınav ortamının oluşturulması 
aşamasında önemlidir. Sınav esnasında kullanılacak araç, gereç ve ekipmanlar bu bölüm 
dikkate alınarak belirlenmelidir. 
Tutum ve davranışlar ise kişinin mesleğini icrası süresince gözlemlenen ve kişinin daha 
nitelikli bir iş üretebilmesi için yapması gerekenleri listeler. Kişinin belge yenileme 
süreçlerinde işvereninden referans mektubu alınması gibi koşullar bulunması halinde bu 
bölümde yer alan tutum ve davranışları kişinin gösterip göstermediği sorgulanabilir.  
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Hazırlayan 
Ekip ve 
Teknik 

Çalışma 
Grubu

 

 

UMS’yi doğrulayan sektör komitesi üyelerine ilişkin bilgileri ve UMS’yi hazırlayan ekipteki 
kişilere ilişkin bilgileri gösteren tablolar ekte yer almaktadır.  
Her ulusal yeterlilik bir UMS’yi temel alır ve 17024 standardına göre kapsamınıza eklediğiniz 
her UY sizler için programdır. Ve 17024 standardının 8.maddesine göre programın sahip 
olması gereken bazı nitelikler vardır. Bu bölüm bu şartların yerine getirilmesi için gerekli 
bilgileri de içermektedir. 
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Görüş 
İstenen 

Kurum ve 
Kuruluşlar

 

 

Her taslak standart mutlaka ilgili tarafların görüşüne sunulur. Görüş istenen kurum ve 
kuruluşlara bu ekte yer verilmektedir. 
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Sektör 
Komitesi

MYK 
Yönetim 
Kurulu

 

 

Standardı doğrulayan sektör komitesi üyelerinin temsil ettiği taraflar ile standardı onaylayan 
yönetim kurulu üyelerinin temsil ettiği taraflar da bu eklerde yer almaktadır. 
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Ulusal 

Yeterlilikler 

(UY)

www.myk.gov.tr/uy
 

 

Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin detaylı bilgiyi veren ve sınavların uygulanmasına yönelik 
temel ölçme ve değerlendirme kurallarının belirlendiği dokümanlardır. 
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Ulusal veya Uluslararası 
Meslek Standartlarına 

dayalı hazırlanır.

Bireyin mesleğini başarı 
ile icra etmesi için gerekli 
bilgi, beceri ve yetkinliğe 

sahip olup olmadığını 
belirlemeye yarayan ölçme 

ve değerlendirme 
kurallarını düzenleyen

TEKNİK 
DOKÜMANLARDIR.

 

 

Ulusal yeterlilikler, ulusal ve uluslararası meslek standartlarına dayanan, bir bireyin mesleğini 
başarı ile icra edebilmesi için gerekli bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olup olmadığını 
belirlemek üzere ölçme ve değerlendirme koşullarını düzenleyen teknik dokümanlardır. 
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İlgili kuruluş tarafından UY 

hazırlama başvurusunun 

MYK’ye yapılması

Başvurunun MYK tarafından 

değerlendirilmesi

Başvuru sahibi kuruluşun UY 

hazırlamak üzere 

görevlendirilmesi

(Kuruluşla protokol 

yapılması)

Görevlendirilen kuruluşa 

MYK tarafından UY 

hazırlama eğitiminin 

verilmesi  

Görevlendirilen kuruluş 

tarafından MYK eğitimi 

doğrultusunda UY taslağının 

hazırlanması

UY Formatı

Birimler

Öğrenme kazanımları

Başarım ölçütleri

Hazırlanan UY taslağının 

ilgili tarafların görüşüne en az 

1 ay süre ile sunulması

Gelen görüşlerin 

değerlendirilmesi ve taslağa 

yansıtılması

UY taslağının geçerli 

kılınması amacıyla ilgili MYK 

Sektör Komitesine sunulması

Taslağın MYK Yönetim 

Kurulu onayına sunulması

Taslağın MYK Yönetim 

Kurulu tarafından 

onaylanarak yürürlüğe 

girmesi

Taslak yeterlilikte tanımlanan 

ölçme ve değerlendirme 

yöntemlerine ilişkin pilot 

uygulama yapılması

U
Y

 H
A

Z
IR
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A
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Ulusal yeterliliklerin hazırlanma süreci de ulusal meslek standartlarının hazırlanma süreci ile 
benzerlik gösterir. Ancak ulusal meslek standartları Resmi Gazete yayımlandığında 
yürürlüğe girerken ulusal yeterlilikler MYK Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe 
girmektedir. 
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UY FORMATI
“Format 3”

UMS’lerin Bileşenleri UY’lerin Bileşenleri

Görevler

Birimler

Öğrenme 

Çıktıları/Kazanımları

İşlemler Başarım Ölçütleri

Başarım Ölçütleri

Ölçme ve 

Değerlendirme 

Materyalleri

(Bilgi, beceri ve 

yetkinlik kontrol listeleri)

 

 

Ulusal yeterlilikler yaşayan dokümanlardır. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sahada 
uygulandıkça ve sınav sayısı ile sınav yapılan ulusal yeterlilik sayısı arttıkça ulusal yeterliliklerin 
içeriği kadar formatlarının da düzgün çalışıp çalışmadığına yönelik geri bildirim alma şansı 
doğmuştur. Sınav uygulamalarında karşılaşılan zorluklar, ölçme ve değerlendirme 
faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla ulusal yeterlilik formatı 2009 yılı ile 2014 yılları 
arasında 2 kez köklü değişikliğe uğramıştır. 2014 yılı sonrası ise formatta köklü bir değişikliğe 
gidilmeksizin ulusal yeterliliklere daha kullanışlı ve anlaşılır bir görünüm kazandırmak üzere 
çalışmalar devam etmektedir.  
Söz konusu 3 formattan öncelikle en güncel olan “Format 3” dediğimiz ulusal yeterlilik formatı 
ile başlayalım. 
Bu formatta ulusal meslek standartlarında yer alan görevler birimlere ve öğrenme 
kazanımı/çıktısına dönüştürülmüştür. 
UMS’de yer alan işlemler ise ölçülebilir ifadeler haline getirilerek öğrenme kazanımı/çıktısı ya 
da başarım ölçütüne dönüştürülmektedir. 
Başarım ölçütleri ise Bilgi, Beceri ve Yetkinlik Kontrol Listelerine dönüştürülmüştür. 
Her zaman birebir bu dönüşüm uygulanabilir olmasa da temel felsefe bu şekilde geliştirilmiştir. 
UMS mesleğin çerçevesini çizerken UY ile ölçme ve değerlendirmeye ilişkin teknik bilgiler 
sağlanmaktadır. 
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Kapak 

Sayfası

UY Örneği-Format 3

 

 

Format 3’te hazırlanan bir ulusal yeterlilik olan Panel Kalıpçı ulusal yeterliliğini inceleyerek 
başlayalım.  
Yeterliliğin kapak sayfasını görüyorsunuz. Kapak sayfasında yeterliliğin adı, seviyesi, revizyon 
numarası ve koduna ilişkin bilgiler yer almaktadır. Ulusal yeterliliğin kodu 12UY0050-3 bize 
söz konusu yeterliliğin ilk kez 2012 yılında 3. Seviyede yayımlandığını ve yayımlanan 50. 
Ulusal yeterlilik olduğunu gösteriyor. Şu an incelediğimiz versiyon ise yeterliliğin bir kez revize 
edilmiş Revizyon 01 versiyonudur. 
Seviye 3’ün seviye tanımlayıcılarda karşılığına baktığımızda  
Bilgi düzeyinin 
Bir iş veya öğrenme alanına ait başlangıç düzeyinde kuramsal, orta düzeyde olgusal bilgiye 
sahip olma olduğunu görüyoruz. 
BECERİ düzeyi 
Görevleri yerine getirmek ve problem çözmek için, gerekli veri, yöntem ve araç gereçleri seçip 
kullanma becerisine sahip olma olarak tanımlanmıştır. 
YETKİNLİK düzeyi ise  
Görevleri yerine getirmede sorumluluk alma  
Değişen şartları dikkate alarak görevi tamamlama  
Hayat boyu öğrenme yaklaşımı kapsamında öğrenme ihtiyaçlarını rehberlik eşliğinde 
belirleme ve karşılama olarak açıklanmıştır. 
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Giriş

 

 

Giriş bölümünde yeterliliğin hazırlanmasına ilişkin dayanak olan mevzuata atıf yapılmaktadır. 
Ayrıca ulusal yeterliliği geliştiren taraf ile doğrulayan sektör komitesine atıf yapılmaktadır. 
İncelenen versiyonun yayımlanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı tarihi ve sayısına da yer 
verilmektedir. 
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Terimler 

Simgeler 

Kısaltmalar

 

 

Terimler, simgeler ve kısaltmalar bölümünde ulusal yeterlilik içerisinde kullanılan ve 
açıklanması uygun olan terim, simge ve kısaltmalara ilişkin detaylar yer almaktadır. 
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Künye Bölümü

 

 

Bu bölüm ulusal yeterliliğin künye bölümü olup ulusal yeterliliğe ilişkin genel bilgiler 
vermektedir. 
Ulusal yeterliliğin adı, referans kodu, seviyesi ve ISCO sınıflandırmasındaki yeri bu bölümden 
öğrenilmektedir. Tür ve kredi değeri bilgiler şu an kullanılmamakla beraber TYÇ’nin aktif 
olarak kullanılmaya başlanması ve eğitim akreditasyonunun hayata geçmesi ile kullanılacak 
bölümlerdir. 
Yeterliliğin yayın tarihi, varsa revizyon numarası ve tarihi bilgilerinin yanı sıra söz konusu 
yeterliliğin hazırlanma amacı da bu bölümde yer alan bilgiler arasındadır. 
Yeterliliğe kaynak teşkil eden ulusal ya da uluslararası meslek standardı (birden fazla 
standarda atıf da olabilir) künye bölümünden öğrenilebilir. 
Ulusal yeterlilik sisteminin temelinde önceki öğrenmelerin tanınması olduğu için ulusal 
yeterliliklerin büyük çoğunluğunda yeterliliğe giriş şartı (eğitim, deneyim veya herhangi bir 
belgeye sahi olma vb.) bulunmamaktadır. Ancak mevzuat ile tanımlanmış zorunluluklar 
olması halinde yeterliliğe giriş şartı eklenebilmektedir. Örneğin iş ve meslek danışmanı 
mesleğinin icra edilebilmesi için lisans mezunu olma zorunluluğu vardır ve bu sebeple 
yeterliliğe giriş şartı olarak lisans mezunu olmak eklenmiştir. Bir diğer örnek olarak Servis 
aracı Şoförü ulusal yeterliliğinde sürücü belgesine ve SRC 2 belgesine sahip olmak, 
psikoteknik test raporuna sahip olmak ve çeşitli suçlardan hüküm giymemiş olmak gibi şartlar 
yer almaktadır. 
Ulusal yeterlilikler birden çok yeterlilik biriminin bir araya gelmesi ile oluşmuş dokümanlardır. 
Yeterliliğin yapısı bölümünde ulusal yeterliliği oluşturan birimler görülmektedir. Birimler söz 
konusu yeterlilik için özel olarak hazırlanmış olabileceği gibi başka ulusal yeterliliklerde 
kullanılan yeterlilik birimlerinden de alınmış olabilir. Birimler zorunlu ve seçmeli olarak ikiye 
ayrılmaktadır. Zorunlu birimler belgeye sahip olunması için tamamının alınması gereken 
birimlerdir. Seçmeli birimler ise gruplandırma alternatifine uygun şekilde isteğe bağlı olarak 
alınabilen birimlerdir. 



Birimlerin gruplandırma alternatifleri birden fazla birim olan ulusal yeterliliklerde belgeye 
götüren alternatifleri belirleyen bölümdür. Örneğin A1 ve A2 şeklinde iki zorunlu birimi ve B1, 
B2…B10 gibi 10 farklı seçmeli birimi olan bir yeterlilikte gruplandırma alternatifi A1, A2 
birimlerinin yanında en az bir seçmeli (B) birim şeklinde tanımlanmış olabilir. A1, A2, B1 ve 
B5; A1,A2, B2,B3 ve B6 gibi farklı seçeneklerde olabilir. Belirlenen her bir alternatif adayı 
belgeye götüren alternatiftir ve adayın sahip olduğu yetkinlik irdelenerek doğru alternatifi 
seçmesi için gerekli rehberlik adaya sağlanmalıdır. 
Ölçme ve değerlendirme bölümünde yönteme ilişkin bilgi verilmektedir. Birimlerden oluşan 
ulusal yeterlilikte her bir birimin sınavı ayrı ayrı yapılabileceği gibi bütünleşik olarak da 
yapılabilir. Ancak her bir birimin puanlaması/değerlendirmesi ayrı olmalıdır. Birimlerin 
geçerlilik süresi de bu bölümde belirtilmektedir. 
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Değerlendirici 

Ölçütleri

Gözetim 

Sıklığı

Belge Yenileme
 

 

Değerlendirici ölçütü bölümünde bu meslekte değerlendirici, karar verici ve iç doğrulayıcı 
olarak görevlendirilecek kişilerin nitelikleri belirtilmiştir. Hem eğitim hem de deneyim şartına 
sahip olmanın yanı sıra mesleki yeterlilik sistemi, UY, UMS, ölçme ve değerlendirme, İSG gibi 
konularda eğitim alma şartı da bulunmaktadır. 
Her ulusal yeterlilikte olmamakla birlikte bu örnekte olduğu gibi deneyim süresi yeterli 
olmayan kişilerin eksik kalan süreyi bir belgelendirme kuruluşunda görev alarak ve belli 
sayıda performansa dayalı sınavda (bu örnekte 20) değerlendiricinin yanında görev alarak 
tamamlaması mümkündür. 
Belge geçerlilik süresi belgenin kaç yıl geçerli olduğu hakkında bilgi verir. 
Gözetim sıklığı kişilerin mesleğini başarı ile icra etmeye devam ettiğini göstermek amacıyla 
ara bir değerlendirmedir ancak mevzuat değişikliği ile ulusal meslek standardını dayanak alan 
tüm yeterliliklerde gözetim zorunluluğu kaldırılmış ve yeterliliğin bu bölümü kadük kalmıştır. 
Ancak uluslararası standartlara dayanılarak hazırlanan yeterliliklerde (örneğin kaynak 
meslekleri) gözetim şartı halen korunmaktadır.  
Belge geçerlilik süresi dolan bir belgeli kişinin belgesini nasıl yenileceğine ilişkin bilgi belge 
yenilemede uygulanacak ölçme ve değerlendirme yöntemi bölümünde tanımlanır. Belli bir 
süre çalıştığını ispat etmek, sadece performansa dayalı sınava katılmak gibi farklı yöntemler 
tanımlanabilmektedir. Bu sebeple belge yenileme esaslarının mutlaka ulusal yeterliliğe atıf 
yapılarak belirlenmesi gerekir. 
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Yatay ve Dikey 

İlerleme Yolları

Geliştiren 

Kuruluş

Sektör Komitesi

 

 

Meslekte yatay ve dikey ilerleme yolları var ise 17. Bölümde tanımlanır. Bir kişinin sahip 
olduğu belgenin üst seviyelerinde belge alması dikey ilerleme iken benzer içerikte veya ortak 
birimler kullanan farklı yeterliliklerde belge alması yatay ilerleme yoludur. 
Son olarak da yeterliliği geliştiren ve güncelleyen kuruluşlar ile yeterliliği doğrulayan komite 
bilgisine de künye bölümünde ulaşılmaktadır. 
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Yeterlilik Birimi

Öğrenme 

Kazanımları

 

 

Yeterlilik biriminin anlatıldığı bu sayfada tıpkı yeterlilikteki gibi bir künye bölümü yer 
almaktadır. (1-6.bölüm arası) 
Öğrenme kazanımları bölümünde ölçülmesi gereken kontrol adımları belirlenmiştir. 
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Ölçme ve 

Değerlendirme

 

 

Ölçme ve değerlendirme bölümünde gerçekleştirilecek sınavlara ilişkin bilgiler verilir. 
İncelediğimizde önekte bir teorik sınav bir de performansa dayalı sınav tanımlanmıştır. Teorik 
sınav yapılandırılmış mülakat olarak tanımlanmıştır. Bu soru ve cevapları belli mülakat 
sınavıdır. Soru sayısı, soru başına verilmesi gereken süre ve başarı puanı bu bölümde belirtilir. 
Bu bölümde karşımıza çıkabilecek diğer örnekler çoktan seçmeli 4 seçenekli yazılı sınav, açık 
uçlu yazılı sınav vb. olabilir. 
Performans sınavının nasıl gerçekleştirileceğini ve başarı notunun belirlendiği bölüm ise 8b 
bölümüdür. 
Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar bölümünde birimlerin ve birimler içerisinde 
tanımlanmış (T ve P) sınavlarının geçerlilik süresine yer verilmektedir. Bu sürelere uygun 
olacak şekilde adayın en az bir gruplandırma alternatifinde tanımlanan birimleri almış olması 
gerekir ki belgeye ulaşabilsin. 
Yeterlilik birimini geliştiren/güncelleyen kuruluş ve doğrulayan komite bilgilerine de buradan 
ulaşılabilir. 
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Yeterlilik Birimi 

Ekleri

Tavsiye Edilen 

Eğitim

Bilgi Kontrol 

Listesi
 

 

Yeterlilik biriminin ekleri incelendiğinde ilk ek tavsiye edilen eğitime ilişkin bilgileri içerir. Bu 
yeterlilikte belge almak isteyen ancak yeterli düzeyde bilgi ve yetkinliğe sahip olmayan kişiler 
ile eğitim programlarının akreditasyonu süreci hayata geçtiğinde eğitim verecek kuruluşların 
kullanması için oluşturulan bir bölümdür. 
İkini ek Bilgiler kontrol listesidir ve bu kontrol listesine uygun olarak teorik sınav 
hazırlanmalıdır. 
İncelediğimiz örnekte 14 soruluk yapılandırılmış sözlü sınav tanımlanmışı. Bilgi kontrol 
listesinde de 14 bilgi adımının olduğu görülmektedir. Her bilgi adımından bir soruyu içerecek 
bir sınav materyali yeterli olacaktır. 
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Beceri ve 

Yetkinlikler 

Kontrol Listesi

 

 

Beceri ve yetkinlik kontrol listesi de bir diğer ektir. Bu eke uygun olarak performansa dayalı 
sınav kontrol ve değerlendirme listesi hazırlanmalıdır. Beceri ve yetkinlik kontrol listesinde yer 
alan tüm adımların sınavda değerlendirildiğinden emin olunmalıdır. 
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Yeterlilik Ekleri 

Ulusal Yeterlilik 

Güncelleme/Haz

ırlama Ekibi ve 

Teknik Çalışma 

Grubu

 

 

Yeterliliğin eklerini inceleyecek olursak ilk ek yeterliliği geliştiren ya da güncelleyen ekibin 
eğitim ve deneyim bilgileridir. 
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Yeterlilik Ekleri 

Görüş İstenen 

 

 

İkinci ek görüşe gönderilen kurum ve kuruluşların olduğu listedir. 
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Yeterlilik Ekleri 

Sektör Komitesi 

Üyeleri

Yönetim Kurulu 

Üyeleri

 

 

Üçüncü ekte söz konusu yeterliliği inceleyerek doğrulayan sektör komitesi üyelerinin kimler 
olduğu ve temsil ettikleri kurumlara yer verilmiştir. 
Dördüncü ekte ise ulusal yeterliliği onaylayan yönetim kurulu üyelerinin kimler olduğu ve 
temsil ettikleri kurumlar belirtilmiştir. 
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Yeterlilik Ekleri 

Senaryo

 

 

Her ulusal yeterlilikte olmamakla birlikte özellikle inşaat sektöründe yeterliliklerde kuruluşlar 
arasındaki tutarlılığı sağlamak amacıyla örnek senaryolar konulmuştur. 
Söz konusu senaryolara uygun olarak sınavlar yapılabilir ve kuruluşlar senaryolarını buradaki 
ölçüleri asgari ölçü kabul ederek düzenleyebilir. 
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UY FORMATI
“Format 2”

UY Örneği-Format 2
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Kapak Sayfası

 

 

Format 3 olarak incelediğimiz Panel Kalıpçı ulusal yeterliliğinde Format 2’yi de incelemeye 
devam edelim. 
Yeterliliğin kapak sayfasını görüyorsunuz. Kapak sayfasında yeterliliğin adı, seviyesi, revizyon 
numarası ve koduna ilişkin bilgiler yer almaktadır. Ulusal yeterliliğin kodu 12UY0050-3 bize 
söz konusu yeterliliğin ilk kez 2012 yılında 3. Seviyede yayımlandığını ve yayımlanan 50. 
Ulusal yeterlilik olduğunu gösteriyor. Şu an incelediğimiz versiyon ise yeterliliğin ilk hali olan 
Revizyon 00 versiyonudur. 
Seviye 3’ün seviye tanımlayıcılarda karşılığına baktığımızda  
Bilgi düzeyinin 
Bir iş veya öğrenme alanına ait başlangıç düzeyinde kuramsal, orta düzeyde olgusal bilgiye 
sahip olma olduğunu görüyoruz. 
BECERİ düzeyi 
Görevleri yerine getirmek ve problem çözmek için, gerekli veri, yöntem ve araç gereçleri seçip 
kullanma becerisine sahip olma olarak tanımlanmıştır. 
YETKİNLİK düzeyi ise  
Görevleri yerine getirmede sorumluluk alma  
Değişen şartları dikkate alarak görevi tamamlama  
Hayat boyu öğrenme yaklaşımı kapsamında öğrenme ihtiyaçlarını rehberlik eşliğinde 
belirleme ve karşılama olarak açıklanmıştır. 
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Önsöz

 

 

Önsöz bölümü Format 3’de bulunmayan bir bölümdür. Burada ulusal yeterliliği hazırlayan 
kuruluş, doğrulayan sektör komitesi ve Yönetim Kurulu onayına ilişkin bilgilere yer 
verilmektedir. 
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Giriş

 

 

Giriş bölümünde yeterliliğin hazırlanmasına ilişkin dayanak olan mevzuata atıf yapılmaktadır.  
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Ulusal Yeterlilik

Künye Bölümü

 

 

Bu bölüm ulusal yeterliliğin künye bölümü olup ulusal yeterliliğe ilişkin genel bilgiler 
vermektedir. 
Ulusal yeterliliğin adı, referans kodu, seviyesi ve ISCO sınıflandırmasındaki yeri bu bölümden 
öğrenilmektedir. Tür ve kredi değeri bilgiler şu an kullanılmamakla beraber TYÇ’nin aktif 
olarak kullanılmaya başlanması ve eğitim akreditasyonunun hayata geçmesi ile kullanılacak 
bölümlerdir. 
Yeterliliğin yayın tarihi, varsa revizyon numarası ve tarihi bilgilerinin yanı sıra söz konusu 
yeterliliğin hazırlanma amacı da bu bölümde yer alan bilgiler arasındadır. 
Yeterliliğe kaynak teşkil eden ulusal ya da uluslararası meslek standardı (birden fazla 
standarda atıf da olabilir) künye bölümünden öğrenilebilir. 
Ulusal yeterlilik sisteminin temelinde önceki öğrenmelerin tanınması olduğu için ulusal 
yeterliliklerin büyük çoğunluğunda yeterliliğe giriş şartı (eğitim, deneyim veya herhangi bir 
belgeye sahi olma vb.) bulunmamaktadır. Ancak mevzuat ile tanımlanmış zorunluluklar 
olması halinde yeterliliğe giriş şartı eklenebilmektedir. Örneğin iş ve meslek danışmanı 
mesleğinin icra edilebilmesi için lisans mezunu olma zorunluluğu vardır ve bu sebeple 
yeterliliğe giriş şartı olarak lisans mezunu olmak eklenmiştir. Bir diğer örnek olarak Servis 
aracı Şoförü ulusal yeterliliğinde sürücü belgesine ve SRC 2 belgesine sahip olmak, 
psikoteknik test raporuna sahip olmak ve çeşitli suçlardan hüküm giymemiş olmak gibi şartlar 
yer almaktadır. 
Ulusal yeterlilikler birden çok yeterlilik biriminin bir araya gelmesi ile oluşmuş dokümanlardır. 
Yeterliliğin yapısı bölümünde ulusal yeterliliği oluşturan birimler görülmektedir. Birimler söz 
konusu yeterlilik için özel olarak hazırlanmış olabileceği gibi başka ulusal yeterliliklerde 
kullanılan yeterlilik birimlerinden de alınmış olabilir. Birimler zorunlu ve seçmeli olarak ikiye 
ayrılmaktadır. Zorunlu birimler belgeye sahip olunması için tamamının alınması gereken 
birimlerdir. Seçmeli birimler ise gruplandırma alternatifine uygun şekilde isteğe bağlı olarak 
alınabilen birimlerdir. 



Birimlerin gruplandırma alternatifleri birden fazla birim olan ulusal yeterliliklerde belgeye 
götüren alternatifleri belirleyen bölümdür. Örneğin A1 ve A2 şeklinde iki zorunlu birimi ve B1, 
B2…B10 gibi 10 farklı seçmeli birimi olan bir yeterlilikte gruplandırma alternatifi A1, A2 
birimlerinin yanında en az bir seçmeli (B) birim şeklinde tanımlanmış olabilir. A1, A2, B1 ve 
B5; A1,A2, B2,B3 ve B6 gibi farklı seçeneklerde olabilir. Belirlenen her bir alternatif adayı 
belgeye götüren alternatiftir ve adayın sahip olduğu yetkinlik irdelenerek doğru alternatifi 
seçmesi için gerekli rehberlik adaya sağlanmalıdır. 
Ölçme ve değerlendirme bölümünde yönteme ilişkin bilgi verilmektedir. Birimlerden oluşan 
ulusal yeterlilikte her bir birimin sınavı ayrı ayrı yapılabileceği gibi bütünleşik olarak da 
yapılabilir. Ancak her bir birimin puanlaması/değerlendirmesi ayrı olmalıdır. Birimlerin 
geçerlilik süresi de bu bölümde belirtilmektedir. 
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Ulusal Yeterlilik

Künye Bölümü

 

 

Belge geçerlilik süresi belgenin kaç yıl geçerli olduğu hakkında bilgi verir. 
Gözetim sıklığı kişilerin mesleğini başarı ile icra etmeye devam ettiğini göstermek amacıyla 
ara bir değerlendirmedir ancak mevzuat değişikliği ile ulusal meslek standardını dayanak alan 
tüm yeterliliklerde gözetim zorunluluğu kaldırılmış ve yeterliliğin bu bölümü kadük kalmıştır. 
Ancak uluslararası standartlara dayanılarak hazırlanan yeterliliklerde (örneğin kaynak 
meslekleri) gözetim şartı halen korunmaktadır.  
Belge geçerlilik süresi dolan bir belgeli kişinin belgesini nasıl yenileceğine ilişkin bilgi belge 
yenilemede uygulanacak ölçme ve değerlendirme yöntemi bölümünde tanımlanır. Ancak 
mevzuat bölümünde detayları anlatılacak olan Gözetim ve Belge Yenileme Usul ve Esaslarında 
yapılan güncelleme ile belge yenilemeye ilişkin şartlar tüm ulusal yeterlilikler için ortak hale 
getirilmiştir. Ancak uluslararası standartlar istisna olarak tutulmuştur. 
Yeterliliği geliştiren kuruluş, doğrulayan sektör komitesi ve yeterliliğin onay tarihi bilgileri de 
bu bölümde yer almaktadır. 
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Ulusal Yeterlilik 

Birimi 

Künye Bölümü

Öğrenme 

Çıktıları

 

 

Yeterlilik biriminin anlatıldığı bu sayfada tıpkı yeterlilikteki gibi bir künye bölümü yer 
almaktadır. (1-6.bölüm arası) 
Öğrenme çıktıları bölümünde ölçülmesi gereken kontrol adımları belirlenmiştir. 
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Ulusal Yeterlilik 

Birimi 

Ölçme ve 

Değerlendirme

Yeterlilik Birimini 

Geliştiren

Sektör Komitesi

Yönetim Kurulu

 

 

Ölçme ve değerlendirme bölümünde gerçekleştirilecek sınavlara ilişkin bilgiler verilir. 
İncelediğimizde önekte bir teorik sınav bir de performansa dayalı sınav tanımlanmıştır. Teorik 
sınav yapılandırılmış mülakat olarak tanımlanmıştır. Bu soru ve cevapları belli mülakat 
sınavıdır. Soru sayısı, soru başına verilmesi gereken süre ve başarı puanı bu bölümde belirtilir. 
Bu bölümde karşımıza çıkabilecek diğer örnekler çoktan seçmeli 4 seçenekli yazılı sınav, açık 
uçlu yazılı sınav vb. olabilir. 
Performans sınavının nasıl gerçekleştirileceğini ve başarı notunun belirlendiği bölüm ise 8b 
bölümüdür. 
Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin diğer koşullar bölümünde birimlerin ve birimler içerisinde 
tanımlanmış (T ve P) sınavlarının geçerlilik süresine yer verilmektedir. Bu sürelere uygun 
olacak şekilde adayın en az bir gruplandırma alternatifinde tanımlanan birimleri almış olması 
gerekir ki belgeye ulaşabilsin. 
Yeterlilik birimini geliştiren/güncelleyen kuruluş ve doğrulayan komite bilgilerine de buradan 
ulaşılabilir. 
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Yeterlilik Ekleri

Yeterlilik Birimleri

Terimler ve 

Kısaltmalar

Meslekte Yatay ve 

Dikey İlerleme Yolları

 

 

Yeterliliğin eklerinin yer aldığı bu bölümde ilk ek yeterlilik birimleridir. Yeterliliği oluşturan 
birimler burada belirtilmiştir. 
 
İkinci Ek ise Yeterlilik içerisinde kullanılan Terimler, Simgeler ve Kısaltmaları açıklayan ektir. 
 
Üçüncü ek ise meslekte yatay ve dikey ilerleme yollarıdır. 
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Yeterlilik Ekleri

Değerlendirici 

Ölçütleri

 

 

Yeterliliğin kamuya açık son eki ise değerlendirici, karar verici ve iç doğrulayıcı olarak görev 
alacak kişilerin sahip olması gereken niteliklerin tanımlandığı Değerlendirici Ölçütleri ekidir. 
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Yeterlilik Birimi 

Ekleri

T/P Tablosu

 

 

3. Formatta yer alan bilgi kontrol listesi ile beceri ve yetkinlik kontrol listesinin yerinde 
2.formatta T/P tablosu bulunmaktadır. Bu tabloya göre her bir öğrenme çıktısının altında yer 
alan başarım ölçütünün hangi yöntem ile ölçüleceği belirlenmiştir. Kamuya açık bir ek 
olmayıp yetkilendirme başvurusunda bulunan kuruluşlar söz konusu eki dosya 
sorumlusundan temin edebilmektedir. 
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Güncel UY Sayıları*

UY Hazırlama İş Birliği Protokolü Sayısı 147

Protokoller Çerçevesinde Hazırlanacak UY Sayısı 672

Onaylanan UY Sayısı 498

Güncellenen UY Sayısı 185

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Mesleklerde Yayımlanan UY Sayısı 353

*05.06.2020 tarihli verilerdir.

 

 

Güncel veriler hakkında bilgi verilecektir. 
 
İmzalanan … protokol kapsamında … sayıda ulusal yeterlilik hazırlanması planlanmıştır. 
Bunlardan …. Tanesi hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Bugüne kadar … ulusal yeterlilik 
güncellenmiştir. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde … ulusal yeterlilik hazırlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 
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İsim Soyisim

E-posta:  …@myk.gov.tr

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN 
TEŞEKKÜRLER

 

 

 

 


